
الساحة األفغانية التي تكثر فيها الجماعات والفرق …… ال يخفى عليكم يا شيخ 
أن تبثَّ أفكارها الخارجة عن منهج السلف  –ولألسف  –والتي استطاعت  الضالة

السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان . . . ومن هذه األفكار  الصالح في شبابنا
 . االغتياالت !! كما يّدعونالسنن المهجورة ك تكفير الحكام !! وإحياء

به عندنا واآلن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى  . بالدهم قاموا ببث هذه اآلراء والشُّ

أحد اإلخوان قبل عدة سنين مناقشة طويلة في  وعلمنا يا شيخ أنه حصل بينكم وبين
 غير واضح . لذا نود من فضيلتكم البيان في مسألة التكفير ، وهذه األشرطة تسجيلها

  هذه المسألة ، وجزاكم اهلل خيرا

] 

 

ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل  الجواب : إن الحمد هلل نحمده
فال مضل له  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهلل

ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 
 . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شريك له ،

 : أما بعد

للحكام ، بل وللمحكومين  الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط
القديمة  أيضا ، هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق اإلسالمية

وهي المعروفة بالخوارج ، والخوارج طوائف مذكورة في كتب 
ال تزال موجودة اآلن باسم آخر وهو :  الفرق ، ومنها فرقة

 . اإلباضية

قريب منطوين على أنفسهم ليس  إلى عهد وهؤالء اإلباضية كانوا



 لهم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم ، لكن منذ بضع سنين

بدؤوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي 
، إال إنهم يتسترون ويتشيعون  عين عقائد الخوارج القدامى

 . بخصلة من خصال الشيعة ، أال وهي التُّقية

بالخوارج . . . وأنتم تعلمون جميعا أن يقولون نحن لسنا  هم
المسميات إطالقا ، وهؤالء يلتقون في  االسم ال يغير من حقائق

الكبائر ، فاآلن  جملة ما يلتقون مع الخوارج في تكفير أصحاب
توجد بعض الجماعات التي تلتقي مع دعوة الحق في اتباع 

 ، لكنهم مع األسف الشديد يقعون في الخروج الكتاب والسنة
 . والسنة عن الكتاب والسنة من جديد باسم الكتاب

والسبب في ذلك يعود ألمرين اثنين في فهمي ونقدي ، أحدهما 
العلم وقلة التفقه في الدين ، واألمر اآلخر : وهو  : هو ضحالة

الشرعية ،والتي هي أساس  مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد
من خرج عنها من الدعوة اإلسالمية الصحيحة التي يعتبر كل 

الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول اهلل  تلك
حديث ،بل والتي ذكرها ربنا عز  صلى اهلل عليه وسلم في غير ما

اهلل  وجل دليال واضحا بينا على أن من خرج عنها يكون قد شاق
ورسوله ، أعني بذلك قوله عز وجل :] َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن 



َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِّهِ  دِ بَ عْ  َما تَ َولَّى  َما تَ بَ يََّن َلُه اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ
 . (111َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا [ )النساء:

لم يقتصر  –ألمر واضح جدا عند أهل العلم  –وجل  اهلل عز
ْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُه ُيَشاِقِق الرَُّسوَل مِ  على قوله عز وجل : ] َوَمنْ 

تَ َولَّى [ لم يقل هكذا ، إنما أضاف إلى  اْلُهَدى .. نُ َولِِّه َما
فقال عز وجل :]  مشاققة الرسول ، اتباع غير سبيل المؤمنين ،

َر َسِبيِل  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلهُ  اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ
َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا [  ِنيَن نُ َولِِّه َما تَ َولَّىاْلُمْؤمِ 

  . (111)النساء:

المؤمنين وعدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام  إًذا اتباع غير سبيل
المؤمنين فهو الناجي عند رب  جدا إيجابا وسلبا ،فمن اتبع سبيل

 سالعالمين ، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئ
 . المصير

وكثيرة جدا . . . قديما وحديثا ، … من هنا صلت طوائف كثيرة 
يلتزموا سبيل المؤمنين ،وإنما ركبوا عقولهم ، بل  حيث إنهم لم

والسنة ، ثم بنوا على ذلك  اتبعوا أهوائهم في تفسير الكتاب
 نتائج خطيرة ، وخطيرة جدا ، من ذلك : الخروج عما كان عليه

 . سلفنا الصالح



َر َسِبيلِ هذ اْلُمْؤِمِنيَن [  ه الفقرة من اآلية الكريمة : ] َويَ تَِّبْع َغي ْ
لقد دندن حولها وأكدها عليه الصالة والسالم تأكيًدا بالغا في 

ما حديث نبوي صحيح ، وهذه األحاديث التي أنا أشير  غير
ليست  –تساعدني فيه ذاكرتي  وسأذكر بعضا منها مما –غليها 

المسلمين فضال عن خاصتهم ، لكن مجهولة عند عامة 
فيها هو إنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في  المجهول

 . فهم الكتاب والسنة

النقطة يسهو عنها كثير من الخاصة ، فضال عن العامة ،  هذه
 . بجماعة التكفير : فضال عن هؤالء الذين ُعرفوا

 كونون أيضاهؤالء قد يكونون في قرارة نفوسهم صالحين ، وقد ي

مخلصين ، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند اهلل عز 
 . وجل من الناجين المفلحين

ال بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين : بين اإلخالص في النية 
بين حسن االتباع لما كان عليه النبي صلى اهلل  هلل عز وجل ،

 .(2عليه وسلم )

صا وجاًدا فيما هو بصدده يكون المسلم مخل فال يكفي إًذا أن
فال بد باإلضافة إلى  من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما ،

 . ذلك أن يكون منهجه منهجا سويا سليما



المعروفة كما أشرت آنفا حديث الفرق الثالث  تلك األحاديث
وهو قوله عليه الصالة  والسبعين ، وال أحد منكم إال ويذكره ،

على إحدى وسبعين فرقة ،وتفرقت  والسالم : تفرقت اليهود
على اثنين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثالث  النصارى

واحدة قالوا : من هي يا رسول  وسبعين فرقة ، كلها في النار إال
 . (3اهلل ؟ قال : هي ما أنا عليه وأصحابي )

جواب النبي صلى اهلل عليه وسلم ألولئك الذين سألوا  نجد أن
َر  جية يلتقي تماماعن الفرقة النا مع اآلية السابقة : ] َويَ تَِّبْع َغي ْ

 . [ َسِبيِل اْلُمْؤِمِنينَ 

المقصودون في هذه اآلية الكريمة : هم األصحاب ،  فالمؤمنون
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن [هم  ] : أو ما يدخل في عموم اآلية َويَ تَِّبْع َغي ْ

 . أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم

… ما هي … اب عن ذلك السؤال عن الفرقة الناجية وفي الجو 
 . التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي ما أوصافها ؟ قال : هي

الحديث ب  : ما  لم يكتف الرسول صلى اهلل عليه وسلم في هذا
أنا عليه وقد يكون ذلك كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا 

الم كتحقيق عملي والسنة ، ولكنه عليه الصالة والس الكتاب
بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِحيٌم [ فمن رأفته  ] : لقوله عز وجل في حقه



لهم أن عالمة الفرقة  ورحمته بأصحابه وفي أتباعه أنه أوضح
الناجية : هي التي تكون على ما عليه الرسول صلى اهلل عليه 

 . وعلى ما عليه أصحابه من بعده وسلم

للكتاب والسنة  قتصر فقط في فهمهفإًذا ال يجوز للمسلم أن ي
 .. منها مثال معرفة اللغة العربية… على الوسائل التي ال بد منها 

 .. منها الناسخ والمنسوخ .. وكل القواعد

ذلك إلى ما كان عليه  لكن من قواعد العامة : أن يرجع في كل
كما تعلمون من    –أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ، ألنهم 

أنهم أخلص إلى اهلل في العبادة  –ار ومن سيرتهم من اآلث كثير
إلى غير ذلك من الخصال الحميدة  وأفقه منا بالكتاب والسنة

 . التي كانوا يتخلقون بها

اآلية تماما ، حيث إنه ألمح عليه السالم  هذا الحديث يلتقي مع
المسلم من  ليكون –في هذا الجواب أنه ال بد من الرجوع 

ى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى اهلل عليه إل –الفرقة الناجية 
 . وسلم

يشبه هذا الحديث ، حديث الخلفاء الراشدين الذي ذكر في 
الِعْربَاض بن سارية رضي اهلل عنه قال : وعظنا  السنن من رواية

وجلت مها القلوب  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موعظة



 ، قال : وذرفت منها العيون ، فقلنا : أوصنا يا رسول اهلل
بالسمع والطاعة وإن ُولِّي عليكم عبد حبشي ، وإنه من  أوصيكم

، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء  يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا
 . (4الراشدين .. إلى آخر الحديث )

الحديث هو كالشاهد من جوابه عليه السالم عن  الشاهد من هذا
اب أن أصح السؤال السابق ، حيث حثَّ أمته في أشخاص

يتمسكوا بسنته ، ثم لم يقتصر على ذلك .. قال : سنة الخلفاء 
 . المهديين من بعدي الراشدين

نفهم  إًذا ال بد لنا من أن ندندن دائما وأبًدا .. إذا أردنا أن
عقيدتنا ..أن نفهم عبادتنا .. أن نفهم أخالقنا وسلوكنا .. ال بد 

مور التي ال بد إلى سلفنا الصالح لفهم كل هذه األ من أن نعود
 . الفرقة الناجية منها للمسلم ، ليتحقق فيه أنه من

 من هنا ضلَّت طوائف قديمة وحديثة ، حينما ال يلتفتون إطالقا

إلى اآلية السابقة ، وإلى حديث الفرقة الناجية ،وإلى حديث سنة 
بعده عليه السالم ، فكان أمرا طبيعيا جدا  الخلفاء الراشدين من

المنحرفين عن كتاب اهلل  ا انحرف من سبقهم منأن ينحرفوا كم
  . وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ومنهج السلف الصالح

أصل التكفير الذي برز … هؤالء الخوارج قديما وحديثا  من



التي يدندنون حولها دائما وأبدا أال  قرنه في هذا الزمان ، اآلية
ِبَما َأنْ َزَل اهللُ َفُأوَلِئَك  َيْحُكمْ  وهي قوله تبارك وتعالى : ] َوَمْن َلمْ 

هذه اآلية جاءت في خاتمتها  ُهُم اْلَكاِفُروَن [، ونعلم جميعا أن
َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن  ]، [ بألفاظ ثالثة :] فَُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 

 .[ [ ، ] َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

لفظ األول منها : ] ال –جهل الذين يحتجون بهذه اآلية  فمن
اْلَكاِفُروَن [ : أنهم لم يُِلموا على األقل ببعض  َفُأوَلِئَك ُهمُ 

الكفر ،فأخذوا لفظة الكفر  النصوص التي جاء فيها ِذكر لفظة
بين هذا  في اآلية على أنها تعني الخروج من الدين ، وأنه ال فرق

الذي وقع في الكفر ، وبين أولئك المشركين من اليهود 
 ! األخرى الخارجة عن ملة اإلسالم صارى وأصحاب المللوالن

الذي هم  بينما الكفر في لغة الكتاب والسنة ال تعني هذا
يدندنون حوله ، ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثير من 

بريئون من ذاك التكفير الذي يطبقونه على  المسلمين ، وهم
  . هؤالء المسلمين

تدل على معنى واحد ، وهو حيث إنها  شأن لفظة التكفير من
اللفظين اآلخرين  الردة والخروج عن الملة ، شأن هذا اللفظ شأن

فكما  –الفاسقين والظالمين  –الذين ُذروا في اآليتين األخريين 



ليس كل من ُوصف بأنه كفر ال يعنى أنه ارتد عن دينه ،   أنه
بأنه ظالم أو فاسق ، بأنه مرتد  كذلك ال يعنى أن كل من وصف

 . دينه عن

عليه اللغة ، ثم الشرع  هذا التنوع في معنى اللفظ هو الذي تدل
 . لغة القرآن الكريم كما هو معروف… الذي جاء بلغة العرب 

من أجل ذلك كان من الواجب على كل من يتصدى للحكم بما 
أعنى اآلن الحكام ، إنما أعنى حكاما  لست –أمر اهلل عز وجل 

على علم  هؤالء أن يكونوا من الواجب على –أو محكومين 
 . بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح

إال بطريق معرفة  –ُضمَّ إليه  وكذا ما –والكتاب ال يمكن فهمه 
عنده معرفة  اللغة العربية معرفة خاصة ، وقد يكون إنسانا ما ليس

قوية أو تامة باللغة العربية ، فتساعده في استدراك هذا النقص 
في نفسه عودته إلى من قبله من العلماء ،  يشعر به الذي قد

الثالثة المشهود لها بالخيرية ،  وخاصة إذا كانوا من أهل القرون
يفوته  فرجوعه إليهم حينئذ سيكون مساعدة له الستدراك ما قد

  . من اللغة العربية وآدابها

وَلِئَك َيْحُكم ِبَما َأنْ َزَل اهللُ فأ نعود اآلن إلى هذه اآلية : ] َوَمْن َلمْ 
الضروري أن يكون هذا  ( هل من44ُهُم اْلَكاِفُروَن [ ) المائدة :



عن الملة  اللفظ : [فأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن ]أنه يعني كفرا خروجا
 أم قد يعني ذلك وقد يعني ما دون ذلك ؟

قة في فهم هذه اآلية ، فهذه اآلية الكريمة : ] فُأوَلِئَك  هنا الدِّ
وقد تعني أنهم  َن [ قد تعني الخارجين عن الملةُهْم اْلَكاِفُرو 

 . خرجوا عمليا عن بعض ما جاءت به الملة .. الملة اإلسالمية

يساعدنا على ذلك قبل كل شيء ترجمان القرآن ، أال وهو عبد 
اهلل عنه ، ألنه من الصحابة الذين اعترف  اهلل بن عباس رضي

على أنه   –الضالة  إال من كان تلك الفرق –المسلمون جميعا 
اه بعض السلف من الصحابة  كان إماما في التفسير ولذلك سمَّ

 . هو عبد اهلل مسعود بترجمان القرآن ولعله –

كأنه َطَرق سمعه  هذا اإلمام في التفسير ، والصحابي الجليل ،
 يومئذ ما نسمعه اليوم تماما أن هناك أناًسا يفهمون هذه اآلية على

لذي أشرت إليه آنفا ، وهو أنه قد يكون ظاهرها دون التفصيل ا
بالكافرين : المرتدين عن دينهم ، وقد يكون  ليس هو المقصود ،

ابن عباس رضي  ليس هو المقصود ، وأنه ما دون ذلك ، فقال
اهلل عنه : ليس األمر كما يذهبون أو كما يظنون وإنما هو كفٌر 

 . دون كفر

وا على أمير المؤمنين ولعله كان يعني بذلك الخوارج ، الذين خرج



عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المسلمين ، وفعلوا  ، ثم كان من
ليس األمر كما قالوا أو  : فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين ! فقال

 . كما ظنوا ، وإنما هو كفٌر دون كفر .. كفر دون كفر

الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير  هذا
يُفهم سواه من النصوص التي  ذي ال يمكن أنهذه اآلية ، هو ال

ذًكرت  ألمحُت إليها آنفا في مطلع كلمتي هذه .. أن كلمة الكفر
في كثير من النصوص مع ذلك ، تلك النصوص ال يمكن أن 

الكفر الذي جاء في تلك النصوص ال  تفسروا به اآلية .. لفظ
 مثال يمكن أن يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة .فمن ذلك

الحديث المعروف في الصحيحين من حديث عبد اهلل بن مسعود 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ِسباب  رضي اهلل عنه قال : قال

هو تفنن في  المسلم فسوٌق ، وقتاله كفر .. قتاله كفر عندي
األسلوب العربي في التعبير ، ألنه لو قال قائل : سباب المسلم 

، ألن الفسق هو المعصية فسوق يكون كالما صحيحا  وقتاله
 . وهو الخروج عن الطاعة

الرسول عليه السالم باعتباره أفصح َمْن نطق بالضاد قال :  لكن
 . كفر سباب المسلم فسوق وقتاله

ترى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة األولى من هذا الحديث سباب 



بالفسق المذكور في اللفظ الثاني أو الثالث في  المسلم فسوق
َيْحُكْم ِبَما َأنْ َزَل اهللُ َفُأوَلِئَك ُهُم  سابقة : ] َوَمْن َلمْ اآلية ال

ُهُم اْلَفاِسُقوَن [ و سباب المسلم فسوق  اْلَفاِسُقوَن [.. ] فَُأوَلِئكَ 
 ؟

الذي بمعنى الخروج عن  نقول : قد يكون الفسق مرادفا للكفر
 الملة ، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي ال يعني الخروج عن

 . الملة ، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن أن كفٌر دون كفر

 أن الكفر قد يكون بهذا المعنى ، لماذا ؟ وهذا الحديث يؤكد

 : اآلية المعروفة ألن اهلل عز وجل ذكر في القرآن الكريم

نَ ُهَما َفِإْن  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْ َتتَ ُلوا ] بَ َغْت َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ
الِتي تَ ْبِغي َحَتى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اهلِل  ِإْحَداُهَما َعَلى اأُلْخَرى فَ َقاتُِلوا

 . ( 9[ ) الحجرات : 

ربُّنا عز وجل الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة الناجية ..  ذكر هنا
ومع ذلك فما َحَكَم عليها بالكفر ،  … الفرقة المحقة المؤمنة

 . : وقتاله كفر مع أن الحديث يقول

قتالهم كفر : أي دون الكفر ، كما قال ابن عباس في تفسير  إًذا
 . اآلية السابقة

المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر ، ولكن هذا  فقتال



وقد يكون كفرا إعتقاديا ،  يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا
مام اإل من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه

بحق شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل ، ومن بعده تلميذه البار 
الجوزية ، حيث إن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم  ابن قيم

رايته ترجمان القرآن بتلك  الكفر إلى ذلك القسم الذي رفع
ابن قيم  الكلمة الجامعة الموجزة ، فابن تيمية رحمه اهلل وتلميذه

دندنون دائما بضرورة التفرقة بين الكفر الجوزية يفرقون أو ي
والكفر العملي ، وإال وقع المسلم من حيث ال يدري  اإلعتقادي

التي وقع فيها الخوارج  في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين
 . قديما ، وبعض أذنابهم حديثا

وسلم وقتاله كفر ال يعني الخروج عن  فإذا قوله صلى اهلل عليه
المتتبع لخرج منها  وكثيرة جدا ، لو جمعها الملة وأحاديث كثيرة

رسالة نافعة في الحقيقة ، فيها حجة دامغة ألولئك الذين يقفون 
اآلية السابقة ، ويلتزمون فقط تفسيرها بالكفر االعتقادي !  عند

وكثيرة جدا التي فيها لفظ الكفر وال  بينما هناك نصوص كثيرة
 . يعني أنها تعني الخروج عن الملة

اآلن هذا الحديث ألنه دليل قاطع على أن قتال المسلم  فحسبنا
الكفر العملي وليس بالكفر  ألخيه المسلم هو كفر بمعنى



 . اإلعتقادي

الكفر على الحكام  فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطالقهم
وعلى من يعيشون تحت رايتهم باألولى الذين يعيشون تحت 

ع إلى أن هؤالء وتوظيفهم ،فوجهة نظرهم هي الرجو  أمرتهم
 ! ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك

جملة األمور التي يذكرني بها سؤال األخ السائل آنفا ، أنني  من
كانوا من جماعة التكفير ثم  سمعت من بعض أولئك الذين

الحكام فما  هداهم اهلل عز وجل ، قلنا لهم : ها أنتم كفَّرتم بعض
المساجد ، مؤذني بالكم تكفرون مثال أئمة المساجد ، خطباء 

المساجد ، ما بالكم تكفرون أساتذة العلم  المساجد ، خدمة
 !! الشرعي في المدارس الثانوية أو الجامعات

الجواب : ألن هؤالء رضوا بحكم هؤالء الحكام الذين ال 
  !! يحكمون بما أنزل اهلل

يا جماعة هذا الرضى إن كان رضى قلبيا بالحكم بغير ما أنزل اهلل 
الكفر العملي إلى كفر إعتقادي ، فأي حاكم  نقلبحينئذ ي

الحكم هو حكم الالئق  يحكم بغير ما أنزل اهلل وهو يرى أن هذا
 تبنيه في هذا العصر ، وأنه ال يليق تبني الحكم الشرعي الموجود

في الكتاب والسنة ، ال شك أن هذا كفره كفر إعتقادي وليس  



 . فليحق به هذا الحكم أيضا كفر عمليا ، ومن رضي بمثل

 فأنتم ال تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض

القوانين الغريبة الكافرة ، أو بكثير منها ، أنه لو ُسئل ألجاب : 
القوانين هو الالزم في العصر الحاضر ، وأنه ال  بأن الحكم بهذه

تستطيعون أن تقولوا بأنهم ال  يجوز الحكم باإلسالم لو سئلوا ال
لصاروا كفارا  الحكم بما أنزل اهلل اليوم ال يليق وإاليجيبون بأن 

 . دون شك وال ريب

الصالحون وإلى  فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم
كيف أنتم ؟ مجرد أن تروهم يعيشون تحت ……… آخره 

أنتم تماما ، لكنكم تعلنون أنهم   حكم يشملهم كما يشملكم
وال أنهم  فار بمعنى مرتدين ،كفار ، وهؤالء ال يعلنون أنهم ك

يقولون : إن الحكم بما أنزل اهلل واجب وأن مخالفة الحكم 
العمل .. هذا ال يستلزم الحكم على هذا العالم  الشرعي بمجرد

 ! بأنه مرتد عن دينه

 : اهلل ثم قال رحمه

من جملة المناقشات التي توضِّح خطأهم وضاللهم : قلنا لهم : 
الذي يشهد أن ال إله إال اهلل وأن المسلم  متى ُيحكم على

متى يحكم بأنه  .. محمدا رسول اهلل وقد يصلي كثيرا أو قليال



 ارتد عن دينه ؟

حاله أو  سواء بلسان –وال يجب أن يعلن … يكفى مرة واحدة 
 . أنه مرتد عن الدين –بلسان مقاله 

ال يدرون الجواب !!  .. كانوا كما يقال : ال يحيرون جوابا
 : ى أن أضرب لهم المثل التالي ، أقولفأضطر إل

لكنه في حكومة … هكذا عادته … بالشرع  قاض يحكم
أعطى الحق  واحدة زلَّت به القدم فحكم بخالف الشرع ، أي

هل هذا حكم بغير ما أنزل اهلل أم ال … للظالم وحرمه للمظلوم 
 ؟

 كفر ردة ؟… تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر  هل

 . قالوا ال

 الحكم بالشرع ؟ م وهو خالفقلنا : ل

 . قال : ألن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة

الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن  قلنا : حسنا ، صدر نفس
  خالف فيه الشرع أيضا ، فهل كفر ؟

متى تقول أنه كفر ؟ .. ال … عليهم ثالث مرات  أخذُت أكرر
ا بتعداد أحكامه  . رعالتي خالف فيها الش تستطيع أن تضع حدًّ

 تستطيع العكس تماما إذا علمت منه أنه في الحكم األول



استحسنه واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة .وعلى 
منه عشرات من الحكومات  العكس من ذلك ، لو رأيت

 المتعددة خالف فيها الشرع . لكن قلت له: ياشيخ أنت حكمتَ 

.. خشيت على  بغير ما أنزل اهلل فلم ذلك ؟ يقول : واهلل ِخفتُ 
، وهذا أسوأ من األول بكثير إلى آخره  نفسي ، أو ارتشيت مثال

يعرب عن   .. مع ذلك ال تستطيع أن تقول بكفره حتى يعلن… 
كفره المضمر في قلبه ، أنه ال يرى الحكم بما أنزل اهلل عز وجل 

 . تستطيع أن تقول بأنه كافر كفر ردَّة ، حينئذ

معرفة أن الكفر كالفسق  أنه ال بد منإًذا وخالصة الكالم اآلن : 
 والظلم .. ينقسم إلى قسمين : كفر ، ظلم ، فسق ، يخرج عن

الملة ، وكل ذلك يعود إلى االستحالل القلبي ، وخالف ذلك 
 . يعود إلى االستحالل العملي

فكل العصاة وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحالل الربا 
لنا أن نكفر هؤالء العصاة  ، فال يجوز .. كل هذا كفر عملي

إال إذا بدر  … لمجرد ارتكابهم معصية واستحاللهم إياها عمليا
منهم أو بدا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم ال 

حرم اهلل ورسوله عقيدة ، فإذا عرفنا أنهم وقعوا في  يحرمون ما
 . حينئذ أنهم كفروا كفر ردة هذه المخالفة القلبية .. حكمنا



ألننا  أما إذا لم نعلم ذلك فال سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم
نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصالة والسالم : من كفر 

 . (1أحدهما ) مسلما فقد باء به

وكثيرة جدا ، نذكر … واألحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة 
 المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركا ، فلما رأى بهذه

المسلم الصحابي قال:  المشرك أنه صار تحت ضربة سيف
بلغ  أشهد أن ال إله إال اهلل، فما باال لها الصحابي ، وقتله ! فلما

خبره النبي صلى اهلل عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد اإلنكار كما 
الرجل أنه ما قالها إال خوفا من القتل ، فكان  تعلمون ، فاعتذر

 . (6عن قلبه ؟!) لم : هل شققتجوابه صلى اهلل عليه وس

ليس له عالقة بالعمل .. له عالقة … إًذا الكفر االعتقادي 
، ونحن ال نستطيع أن نقول نعلم ما في قلب الفاسق ..  بالقلب

إال إذا عبر عما في … إلخ  .. الفاجر .. السارق .. المرابي
 قلبه بلسانه ..أما عمله فعمله ينبئ أنه خالف الشرع مخالفة

 . يةعمل

فنحن نقول : إنك خالفت وإنك فسقت وفجرت ، لكن ما نقول 
وارتددت عن دينك ، حتى يظهر منه شيء يكون  : إنك كفرت

وبالتالي يأتي الحكم  لنا عذر عند اهلل عز وجل أن نحكم بردته ،



 المعروف باإلسالم أال وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم : من بدل

 . (7دينه فاقتلوه )

=====================
=========== 

 
 

 : الهوامش

جمادي األولى سنة  12نقال عن شريط مسجل بتاريخ  (1)
 . م7/11/1993ه  الموافق  1413

وهو ما دلت عليه اآلية الكريمة : ) قل إنما أنا بشر  (2)
إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه  مثلكم يوحى إلي أنما

الكهف : ) ( ربه أحدا فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة
( أي : فليخلص في عبادة ربه ، وليعمل عمال موافقا لما 111

صلى اهلل عليه وسلم ألنه العمل الصالح ، وما  جاء به الرسول
 . سواه ليس كذلك

مشهور ، رواه أبو داود والترمذي وابن  حديث صحيح (3)
تخريجه مبسوطا في  ماجه وأحمد وغيرهم بألفاظ متقاربة ، انظر

( وفيه رد نفيس 213،214الصحيحة لصاحب المقال برقم )
 . الحديث من أهل األهواء على من ضعف



 حديث صحيح ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن (4)

 . ماجه والحاكم وغيرهم

( ومسلم  11/114رواه البخاري في األدب )  (5)
من حديث ابن عمر رضي اهلل عنه مرفوعا  ( نووي 2/49)

بها أحدهما رواه  أيما رجل قال ألخيه : يا كافر فقد باءولفظه : 
 . البخاري من حديث أبي هريرة أيضا بنحوه

نووي ( من حديث  2/99اإليمان )  رواه مسلم في (6)
 . أسامة بن زيد رضي اهلل عنه

( وفي استتابة 6/149الجهاد ) رواه البخاري في (7)
 هلل عنهما( من حديث ابن عباس رضي ا 12/267المرتدين ) 

.  
 

 


